Mindmappen met onze kleuters.
Een krachtig instrument voor hun
denken!
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Mindmappen in mijn klas?

2

1

Wat?
• Een plattegrond van je hersenen gedachten.
• We gaan de gedachten visueel gaan maken in taal en kleur
• Visueel schema van je denken om
het denken te stimuleren.
• Nadruk ligt vooral op associëren en
we maken er een combinatie van met
beelden
• Verdieping van het denken
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Waarom?
• Kleuters krijgen overzicht, ze leren verbanden leggen
(metacognitie)

• Leren creatief en associatief denken
• Woordenschat uitbreiden
• Leren rubriceren (verzamelingen maken)
• Heel wat taalkansen tussen jou als
leerkracht en kleuters onderling
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Gouden tips
• Zorg steeds voor een combinatie van de drie componenten.
• Hang de mindmap bij je themawand zodat je kleuters er
steeds kunnen op terug vallen.
– Dit zorgt voor sterke interactie tussen kleuters onderling, jou en je
kleuters.

• Eerst zal je als leerkracht hier de secretaris zijn. (modellen)
• Vervolgens besteed je het tekenen uit aan je kleuters. (Start
2K) Zodat je kleuters tekenen, schrijven, tekenen.
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Wanneer?

• Na een STERKE impressie, eerst verwondering oproepen.
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Wanneer?
• Na een verhaal en om het helemaal terug op te bouwen.
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Wanneer? Na een onderzoek
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Wanneer?
• Plannen van een uitstap:
– In plaats van zelf een brief te schrijven wat we allemaal meebrengen
voor onze uitstap gaan we dit uitwerken met de kleuters.
– Dit creëert een sterk taaldenk-gesprek en deze brief kan je
meegeven met de kleuters zodat ze het thuis verder kunnen
vertellen.

• We worden kapper.
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Wanneer?
• Mindmappen als brainstorm rond vaderdag.
– Wat zouden we kunnen maken?
– Vanuit deze ideeën brainstormen, keuzes maken en aanbod
bepalen. Achteraf zorgt dit ook voor een heel sterk feedbackgesprek
met je kleuters. (Zelfsturing)

• Dit zijn maar enkele krachtige voorbeelden. Je kan er zeker
nog meer kansen inzien.
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Mindmappen en peuters?
• Ja dat kan! Is ook voor hen een sterke taal-denkactiviteit.
• Gebruik bij hen zeker concrete materialen en bouw op.
• Jouw rol als peuterleerkracht is hier heel belangrijk:
– Verwoord je eigen denken.
– Geef je peuters denktijd.
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Extra inspirerende werkvormen
• Twee-praat – binnenkring – buitenkring
– Taal en tekenen in kleine groep en samenkomen

• Preteaching met een groep kleuters
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Gouden tips

• Eerst verwondering voor iedereen.
• Geef al je kleuters voldoende denktijd. Zet je denkhoed
op.
• Inzetten op mindmappen versterkt je kleuters in hun
denkstrategieën. Zorg dat mindmappen een vaste plaats
krijgt in jullie kleuterwerking. (regelmaat)
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Gouden tips

• Thema voorbij? Mindmap weg? Maak er een jaarboek
van, drop hem in de boekenhoek en ook dit zorgt voor
sterke taalkansen. (reflectie – klasportfolio)

• Sterke werkvorm voor een volgend afstandsonderwijs
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Feedback
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Vormingskansen

• Maak tijd voor je thema. Thematische
werken in de kleuterklas.
• Een schat aan woorden. Woordenschat
in de kleuterschool.
• Leren leren in de kleuterschool het
ontwikkelplan.
• Oren open. Begrijpend luisteren.
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Dankjewel voor jullie deelname.
Wil je nog meer info?
Joeri.Sterckx@ovsg.be
Trui.Dierick@ovsg.be
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www.ovsg.be
www.mijn.ovsg.be
www.facebook.com/ovsgvzw
www.twitter.com/PatriekDelbaere
www.linkedin.com/company/ovsg
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